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Tisztelt Képviselőtársak! 
 
Tekintettel a temérdek megvalósítás alatt álló projektünkre, szeretnék 
számotokra egy részletes, átfogó tájékoztatást nyújtani szóban és írásban is a 
futó-, a lezárt- és a jövőbeni projektjeinkről, pályázatainkról. 
 

Pályázatok: 

• KEOP4.10.0/A/12-2013-00418. Napelemes rendszer 
kialakítása a hivatal és a sportöltöző épületén.  

Projektre pályázati elszámolási összege br. 14.220.195 Ft. Pályázatban vállalt 
önerőnk: 2.133.030 Ft. Önerő támogatásos pályázaton nyert összeg: 
2.023.301 Ft. Biztosítandó önerőnk így mindösszesen 109.729 Ft!  

Megvalósítás és pénzügyi elszámolás végső határideje: 2014. augusztus 30.  

Pályázat kötelezően előírt mellékletét képezte anno egy feltételes vállalkozói 
szerződés, mely arra vonatkozott, hogy nyertes pályázat esetén ki fogja a 
kivitelezést elvégezni. Ez a szerződés a pozitív elbírálás után érvénybe lépett, a 
Győri illetőségű NRG Kft. lesz a projekt kivitelezője. 
 

• KEOP 5.5.0/A/12-2013-0041. Energetikai korszerűsítés 
polgármesteri hivatal és faluház.  

Projekt pályázati összege br. 23.575.000 Ft. Pályázatban vállalt önerőnk: 
3.536.250 Ft. Önerő támogatásos pályázaton nyert összeg: 3.536.250 Ft. 
Biztosítandó önerőnk így mindösszesen 0 Ft!  

Megvalósítás és pénzügyi elszámolás végső határideje: 2014. december 31. 
Közbeszerzési kiírás előkészítése, ezáltal a kivitelező kiválasztása jelenleg 
folyamatban. 

Ebből a két projektből kifolyólag -tekintettel arra, hogy ezek megvalósításához 

szükséges önerőket a februárban elfogadott költségvetésünkben nevesítve 

beterveztük- a ktgvetésünk egyenlege 5.559.551 Ft-tal javul! 

 

• Konditerem 

Önkormányzat átadott a Sportegyesület részére bruttó 8.726.655 Ft-ot 
pályázaton nyert összeg előfinanszírozására. Átadott továbbá bruttó 2.540.000 
Ft vissza nem térítendő támogatást, a pályázati projekt sikeres és színvonalas 
megvalósítása érdekében. 
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Pályázat tárgya megvalósult! Használatba vételi engedélyt megkapta az épület! 

MVH fele kettő ütemben leadásra kerültek kifizetési kérelmek. Helyszíni 
szemlék megtörténte, jegyzőkönyvezése után az MVH 

• 2013. május: 2.262.382 Ft-ot hagyott jóvá és utalt az SE számlájára. 
• 2014. április: 6.464.214 Ft-ot hagyott jóvá és utalt az SE számlájára. 

Látható, hogy az MVH-nál a pályázat kivitelezésével- és pénzügyi 
elszámolásával kapcsolatosan összesen 59 Ft-ot nem találtak támogathatónak. 
Megkértem az Elnök Urat, hogy a visszatartott támogatás „bagatell” 
összegszerűsége miatt véletlenül se fellebbezzen a határozatok ellen! 

SE az Önkormányzat számlájára visszautalt mindösszesen: 8.726.596 Ft-ot. 

Konditermes projekt pénzügyi elszámolása az SE és az Önkormányzat között 
ezzel le is zárult! 

Külön köszönöm Sudár Miklós és Csapó Zoltán a projekt megvalósítása során, 
a falu érdekében végzett társadalmi munkáját! 

 

• Játszótér, futópálya, közpark: 

Pályázat tárgya nagy részben már megvalósult, a park építése jelenleg is 
folyamatban van. 

Futópálya építés 9.516.647 Ft értékben, játszótér építés 4.846.014 Ft értékben 
került a kivitelezést végző vállalkozók által számlázásra. Parkosítás költsége 
várhatóan 3.591.039 Ft lesz. 

Vállalkozói számlákat (futópálya, játszótér) az SE 14.362.661 Ft értékben 
kifizette a következő részletezések szerint: 

• Önkormányzati kezességvállalás mellett a Pannon Takarék által 
biztosított hitel 9.999.000 Ft teljes egészében történő,  

• a konditermes pályázatra az MVH-tól érkezett 2.262.382 Ft teljes 
egészében történő, és 

• az Önkormányzat részéről átadott 2.500.000 Ft értelem szerinti részéből. 

MVH fele a kifizetési kérelem leadásra került. Kivitelezést az MVH a helyszínen 
ellenőrizte és jegyzőkönyvezte.  

2014. februárjában 14.362.960 Ft-ot utalt az MVH az SE számlájára. Látszik, 
hogy ennél a két megvalósul projektelemnél összesen 1 Ft a visszatartott 
támogatás mértéke!  
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Az MVH által utalt összegből, a szerződés szerint a Pannon Takarék 
automatikusan levette a 9.999.000 Ft-ját, és a 309.331 Ft kezelési és kamat 
költségeket, azaz az SE hitele előtörlesztéssel megszüntetésre került.  

Ezáltal az Önkormányzat kezességvállalása is tárgytalanná vált! 

Maradék összeg (14362.960-9.999.000-2.262.382=2.101.578 Ft) még az SE 
számláján! 

Tekintettel arra, hogy az SE számláján a parképítés vállalkozóinak 
kivitelezésének kifizetésére nem lesz elegendő pénz. Ezért nagyságrendileg 
további 1.500.000 Ft-ot szükséges előfinanszíroznunk az SE-nek. Ha a 
parkosítás lezárul, a vállalkozók kifizetésre kerülnek, leadjuk a kifizetési 
kérelmet, jön és ellenőriz az MVH, majd utal az SE számlájára közel 3,6 millió 
forintot, amit az SE „visszautal, továbbutal” kinek, hogy tetszik, az 
Önkormányzatnak ezáltal a kört teljesen Bezárul…  

Gondolom ott is lesz pár visszatartott forint ezért nem írok pontos számokat! 
De a történet pénzügyileg így lesz kerek, követhető és teljesen korrekt! 

Ne feledkezzünk meg a 309.331 Ft banki költség utalványozásáról sem, erről is 
döntöttünk még a múlt évben! 
 
Következő kettő megvalósításra váró projektünk és a hozzá kapcsolódó projektek 

ismertetése előtt szükséges pár gondolatot ejtenem az önkormányzati 

adósságvállalásban nem részesült önkormányzatok számára kiírt pályázatról, 

amelyre természetesen mi is pályáztunk. Tehát: 

• bár több település úgy gondolta, a támogatás nem járt alanyi jogon, hanem 

pályázni kellett rá 

• lakosságszám szerint voltak „sávozva” a települések által pályázható 

maximális összegek 

• Győrújfalu a maximumot kapta 

• Szerződést már megkötöttük a 20.000.000 Ft-ra a BM-mel, de a szerződésben 

nem szerepel utalás arra vonatkozóan, hogy ezt az összeget a következő 

három évben ismételten megkapjuk! Arra gondolom ismételten lesz majd 

kiírva pályázat… 

 

• BM-194999. Óvoda kiscsoportos foglalkoztatójának 
bővítése.  

Támogatási összeg br. 6.250.000 Ft. Biztosítandó önerő: 0 Ft!  
Projekt megvalósítására a pénz már megérkezett a számlánkra! 
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• BM-194999. Hivatal- és orvosi rendelő 
tetőszerkezetének felújítása az egyéb kapcsolódó 
munkálatokkal együtt. 

Támogatási összeg br. 13.750.000 Ft. Biztosítandó önerő: 0Ft! 
Hivatal, orvosi rendelő, kazánház Bramac tetőcseréppel történő fedése a 
szükséges egyéb munkálatokkal (antenna eltűntetése, kémények bontása, 
veszélyes hulladék elszállítása, stb.) együtt. 
Projekt megvalósítására a pénz már megérkezett a számlánkra. 

Hivatal épületére sajnos szintráépítés a statikus által nem támogatott! 
 

• BM 28/2014. (IV.1.) rendelethez kapcsolódó, 
közbiztonság növelését szolgáló pályázat 

Héten ismételten leadtuk a BM-hez a kamerarendszeres pályázatunk 
„befrissített” pályázatát. Saját erőből történő kivitelezés megkezdését toljuk a 
döntés elbírálása (május vége) utánra! 
 

• Vis maior helyreállítás 

Szerződés szerinti teljesítés megtörtént. Holnap 9 órakor műszaki átadás-
átvétel. Egy bruttó 52.857.143 Ft-os számlát már kiállított a Strabag. Számlát 
a szükséges mellékletekkel leadtuk a MÁK fele. Aki a hét elején utalta is 
számunkra a számlából rá eső 90%-os összeget. A mi 10%-os önerőnkkel 
kiegészítve kedden eszközöltük a Strabag fele az első részszámla 
kiegyenlítését. 

Műszaki átadás-átvétel után, ha minden rendben lesz, akkor számlázhatják a 
„maradék” összeget. A számla mellé nekünk csatolni kell majd a műszaki 
ellenőr nyilatkozatát, egy fotódokumentációt, stb. Ismét MÁK, majd kiegészítés 
és úgy tudjuk utalni az összeget a Strabag fele. 
 
Szükséges határozatok: 

• Képviselő testület jelen határozatában megismerte, megértette és 
elfogadta a polgármester pályázatokkal (lezárt-, futó- és jövőbeni) 
kapcsolatban tartott beszámolóját. 

• Tekintettel a napelemes pályázat lezárásának „szoros határidejére”. 
Képviselő testület jelen határozatában felhatalmazza Nagy Imre Attila 
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polgármestert, hogy olyan kivitelezővel, kivitelezőkkel kössön a hivatal 
tetőszerkezetének kettő ütemben történő felújítására szerződést, 
maximálisan bruttó 13.750.000 Ft értékben, amelyek vállalják a 
napelemes pályázati projekt megvalósítása által szabott szűk 
határidőket. 

• Képviselő testület jelen határozatában felhatalmazza Nagy Imre Attila 
polgármestert, hogy az óvoda épületének bővítésével kapcsolatosan 
maximálisan bruttó 6.250.000 Ft értékben szerződéseket kössön, 
megbízásokat adjon. 

• Képviselő testület jelen határozatában felhatalmazza Nagy Imre Attila 
polgármestert, hogy aláírja, beadja a 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletben 
megjelent közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatására a pályázatot. 
Pályázat értéke: 9.720.000 Ft önerő: 0% 

• Sikertelen pályázat esetén a PATENT Biztonságtechnika Kft.-vel 
szerződést kössön a ktgvetésben elfogadott összeghatárig bezárólag. 

• Képviselő testület jelen határozatában felhatalmazza Nagy Imre Attila 
polgármestert, hogy kátyúzási munkálatok (Arany J. utca járda első 
részének rendbetételével és „fekvőrendőr” elhelyezésével a József Attila 
utcában) elvégzésére a Strabag Zrt.-vel, a ktgvetésben elfogadott 
összeghatárig szerződést kössön. 

 
Köszönöm támogatásotokat, 
Hajrá Újfalu! 

 
 

…………………………………. 
Nagy Imre Attila 

polgármester 


